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 پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه لوح زرین

مرحله با حضور پدران  و یا مادران عالقمند دانش آموزان برگزار می گرددچنانچه پدر و  3در  1/11/99مورخ  شنبهیکمراسم در روز  -1

شرکت یکی از وابستگان درجه یک می توانند در مراسم به عنوان جایگزین در مراسم شرکت نمایند دانش آموز نتوانند یا مادر 

 نمایند:

 صبح 11صبح الی  9بین ساعت                      دانش آموزان پایه های پیش دبستان و اول -1مرحله  

 11:31الی  11:31بین ساعت                                  دانش آموزان پایه های دوم و سوم  -2مرحله 

 13الی  12                                     ششم        -پنجم   –نش آموزان پایه چهارم دا -3مرحله  

 توضیحات:

 طبقه مسئولیت ایاب و ذهاب دانش آموزان را به همراه آموزگاران مربوطه در رفت و برگشت به محل مراسم را دارند. معاونین هر -1

شال دانش آموزان با لباس فرم مدرسه و یا لباس سنتی پوشیده می توانند در مراسم شرکت نمایند توصیه می شود دانش آموزان  -2

 .داشته باشند به سرهای رنگی 

 بایست یک برنامه هنری مرتبط با عنوان شاعر کالس توسط آموزگار مربوطه و نماینده کالس برای چشن مهیا نمایند.هر کالس می  -3

کیک و نخود چی –پشمک  –امل ) لبو پذیرایی از دانش آموزان در دو مرحله انجام می شود مرحله اول در محل برگزاری مراسم و ش -4

 باشد که دانش آموزان هنگام مراجعت به منزل از آموزگار مربوطه دریافت می نمایند. ژله انار می –و کشمش ( و مرحله دوم آجیل 

 می گردد. برگزار به طور کامل و فعالیت های جاری دبستان  در روز برگزاری مراسم دانش آموزان کیف و کتاب همراه داشته -5

 که در موعود مقرر اجرا می گردد. سایر موارد در دستور کار می باشدبابا و گروه موسیقی سنتی و ننه سرما و  -6

با دانش آموزان برای اجرای نمایش مناسب آموزش ها و تمرینات همکاری نمایندگان کالس با آموزگاران محترم توصیه می گردد  -7

        د.نالزم را انجام ده

هر کالس توسط معاونت طبقه انجام گیرد ، ضمنا برای محل استقرار والدین هم که قرار است در دور  دانش آموزان نشستنجانمایی  -9

نشستن می باشد و باید قبل از روز مراسم یکبار تمرین  یرد محل استقرار بچه ها دور کرسی پلی هوم بنشینند جانمایی صورت گ

 های خود را درآورده در پلی هوم حاضر می شوند.گان پا می کنند و بچه ها کفش   کارکناننمایند والدین و 

 پذیرایی می شوند. مراسم دانش آموزان در محل مدعوین همانند  -9

 خانم اکبری می باشند.به عهده عکس و فیلم  یت تهیهمسئول -11

 سالن پلی هوم در طول برگزاری مراسم خانم کاوه می باشند.مسئول  -11

 محل استقرار زیر کرسی می نشینند.آموزگاران در کنار دانش آموزان کالس خود در  -12

 مراسم هر کالس طبق جدول زمانبندی و با نظارت سرکار خانم ابراهیمی در محل پلی هوم اجرا می گردد. -13

 به ترتیب از سالن خارج می شوند و به کالس مراجعت می نمایند.دانش آموزان بعد از پایان مراسم  -14

 ی مراسم کمک گرفته شود.برای برگزاردانش آموزان شورای دانش آموزی از  -15

آماده سازی و مبلمان محل برگزاری به عهده سرکار خانم کاوه به عنوان مسئول سالن و با همکاری نمایندگان کالس ها انجام         -16

 می شود.

 پذیرایی از دانش آموزان توسط نمایندگان کالس و از مدعوین توسط آموزگاران و کارکنان دبستان انجام می شود. -17

 


